Klassificera objekt och införa uppgifter om tillstånd, registrering och anmälningar
1.1.1

Klassificera objekt (kohteen luokittelu)

Objekten klassificeras delområdesvis (osio). Av datatekniska skäl har det varit nödvändigt att införa
även objektspecifika uppgifter på delområdesnivån. Varje objekt ska ha ett huvudsakligt delområde
(pääosio). I samband med att klassificeringsuppgifter börjar införas är det möjligt att spara
uppgifterna trots att inte alla obligatoriska, med * markerade datafält är ifyllda. Systemet ska
senare ändras så att alla uppgifter måste fyllas i.
För alla delområden ska klassificeringsuppgifter införas. Andra delområden än huvudsakliga
delområden klassificeras enligt delområdets egen bransch, inte enligt det huvudsakliga
delområdets bransch. Om de övriga delområdena hör till samma bransch som det huvudsakliga
delområdet ska de klassificeras på samma sätt som det huvudsakliga delområdet.

Välj fliken Valvontaprofiili (övervakningsprofil). När du klickar på delområdets namn i den blå listen
öppnar sig en dragspelsmeny för delområdet. Välj huvudsakligt delområde enligt objektets
huvudsakliga verksamhet. Genom att klicka på knappen Muokkaa osiota (redigera delområde) kan
du kontrollera delområdets basuppgifter. Från delområdets basuppgifter kan du gå vidare till
klassificeringen. Knappen Luokittelu (klassificering) leder direkt till klassificeringen.
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Uppgiften om delområdets huvudbransch ska kontrolleras och vid behov uppdateras. Uppgiften om
huvudbransch har konverterats från informationssystemet VAHTI på basis av den uppgift som
angetts under punkten Laji. Huvudbranschen kopplar verksamhetsutövarens rapporteringsformulär
och filtrerar klassificeringens menylistor.
För följande verksamheter ska man alltid göra ett eget delområde: djurstall, pälsfarmning,
fiskodling, torvutvinning, maskinell guldgrävning, avstjälpningsplats, skjutbana, verksamhet som
använder flyktiga organiska föreningar, förbränningsanläggning (gemensam skorsten) och
reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse. För reningsverk för industriavloppsvatten görs ett
eget delområde. Ett delområde för reningsverk för industriavloppsvatten görs också när det är
frågan om förbehandling före ledning av avloppsvatten till ett reningsverk och om processen
motsvarar en industriell process. Då väljs som huvudbransch den bransch som motsvarar den
huvudsakliga verksamheten, till exempel skogsindustri eller kemisk industri. Även för
försvarsmaktens verksamhet bildas alltid ett eget delområde, och då väljs Armeija som
huvudbransch (Om man angett försvarsmaktens verksamhet som delområde, kräver systemet inte
att man anger koordinatuppgifter, se närmare bilagan Laskutus (fakturering) när det bland
uppgifterna om objektet finns sekretessbelagda uppgifter).
Via knappen Luokitus kommer du till de övriga klassificeringar som behövs.
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I Osion perustiedot-fönstret syns delområdets basuppgifter men i denna vy kan de inte redigeras
(se föregående vy). Till de övriga klassificeringsuppgifterna kommer du genom att klicka på listerna
i fönstret. De branschspecifika klassificeringsuppgifterna är Kattilatiedot (uppgifter om pannan),
Eläinsuojat (djurstallar), Turkistuotanto (pälsfarmning), Kalankasvatus (fiskodling), Turvetuotanto
(torvutvinning), Jätevedenpuhdistamo (avloppsreningsverk) och Kaatopaikka (avstjälpningsplats). I
Toiminnan lisätiedot finns nödvändiga tilläggsuppgifter som hänför sig till klassificeringen. För den
nationella tillståndsplikten och EU-lagstiftningens (för NTM-centralerna) klassificering finns
separata lister. Du kan införa klassificeringsuppgifter genom att klicka på listerna.

1.1.1.1.1 Nationell tillståndsplikt
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Via pilknappen öppnar sig en lista över grunderna för tillståndsplikt och registreringsskyldighet.
MSL (527/2014) Direktivanläggningarna enligt bilaga 1 är i listan angivna med IED-märkning och
andra anläggningar med märkningen MUUT.
Klicka på + LISÄÄ om du vill lägga till flera grunder för tillståndsplikt. Om delområdets verksamhet
är tillståndspliktig enligt flera punkter i miljöskyddslagen, välj den huvudsakliga tillståndsgrunden.
Kom ihåg att de objekt som registreras ska införas som egna objekt.
Ennaltavarautumissuunnitelma (beredskapsplan) hänför sig till den beredskapsskyldighet som
krävs i 15 § i MSL (527/2014). Om villkoren för beredskapsskyldighet uppfylls, välj kyllä. Ett ja-svar
kräver inte att det finns en separat beredskapsplan, utan det räcker med att den information som
behövs finns i några av anläggningens handlingar eller att myndighetens tolkning är att ingen plan
behövs.
I TUKES-luokka-menyn kan du välja TUKES-klass eller ange att verksamheten övervakas av
räddningsmyndigheten (pelastusviranomainen).
1.1.1.1.2 Att särskilt beakta vid klassificering av pannor

Klassificeringen av pannorna görs på punktnivå, men de branschspecifika uppgifterna ges på
delområdesnivå. Välj punkt och fyll i de rätta uppgifterna i datafälten. Spara.
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Införa uppgifter om tillstånd, registreringar och anmälningar

Uppgifter om tillstånd, registreringar och anmälningar införs i systemet under fliken Kohde genom
att där klicka på knappen Lupatiedot.
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Tryck på knappen +LISÄÄ om du vill lägga till ny information. Tryck på knappen V så får du mer
information om uppgifterna i systemet.

De obligatoriska datafälten är Lupa/rekisteröinti (tillstånd/registrering), Kattavuus (omfattning),
viranomainen (myndighet) och päätöspäivämäärä (beslutsdatum). I Lupa/rekisteröintirullgardinsmenyn väljs viranomaisen menettely (myndighetsförfarande). I denna meny öppnar sig
flera alternativ som är markerade ”Ei käytössä” (används inte). Denna markering innebär att
punkten i fråga inte är gällande lagstiftning, men tillståndet/registreringsuppgiften kan trots detta
fortfarande gälla.
Gamla myndigheter, t.ex. Miljöcentralen, kan inte längre väljas. Välj den myndighet som i dagens
läge skulle ha ansvar för att behandla ärendet. Vid behov kan du i fältet för tilläggsinformation
uppge vilken myndighet som har behandlat ärendet.
I Kattavuus-menyn väljs om förfarandet gäller hela verksamheten eller ett visst delområde. Spara
uppgifterna.
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